

MAHATMA GANDHI EMBERI JOGI EGYESÜLET
1092 Budapest, Ferenc krt. 18./ 1590 Budapest, Pf. 186.
Tel: (1) 215-8301
Mobil: 06-30-99-63-567
Web: www.gandhi.hu.
gandhiegyesulet@gmail.com

Tisztelt……
Örömmel értesítjük, hogy szervezetünk ismét újabb EU Erasmus + programban vesz részt
partnerként, a program neve: Sport Welcomes Refugees (SWR). Partner szervezeteinkkel
2011 óta folyamatosan több EU programot valósítottunk meg, közös céljuk volt a
menekültek, kisebbségek integrációjának elősegítése a sport útján.
A jelenlegi program 2017 január 1-től 2018 december 31-ig tart. Célja annak felmérése

tudatosítása és meghatározása milyen ismeretanyag szükséges a sportszervezetek részére,
hogy a későbbiekben elő tudják segíteni az újonnan érkezett menekültek beilleszkedését és
társadalmi elfogadását a sportban és a sport útján.
Ennek egyik eszköze fókusz csoportok létrehozása a program nyolc országában. Többek között
Magyarországon, melyet egyesületünk szervez.

Ismerve az Ön munkásságát, biztosak vagyunk abban, hogy értékes információkkal tud
hozzájárulni a program sikeréhez. Ezennel meghívjuk, hogy vegyen részt a program első
rendezvényén, a 2017……tartandó fókusz csoporton.
A fókusz csoportról:

Ideális résztvevők: sportoktatók, edzők, sportegyesületek önkéntesei, akik menekültekkel
foglalkoznak. Különösen értékesek azok tapasztalatai, akik menekült nőkkel, többféle
korcsoportú, származási országú menekült sportolókkal foglalkoznak.
Részvevők száma: maximum 10 fő
A fókusz csoport foglalkozásának időtartama: kb. 2 óra
Javasolt kérdések:












Mi készteti arra, hogy menekültekkel foglalkozzon, és sport útján elősegítse
beilleszkedésüket, társadalmi elfogadásukat?
Milyen kihívásokkal, nehézségekkel találkozhat, ha menekültekkel,
menedékkérőkkel foglalkozik?
Mi segít/segített abban, hogy megbirkózzon ezekkel a problémákkal?
Milyen ismeretek szükségesek, illetve fontosak ehhez a munkához?
Milyen hozzáállás illetve magatartás a célravezető ebben a munkában?
Mit ajánlana azoknak, akik menedékkérőkkel, menekültekkel kívánnak
foglalkozni?
Mit ajánlana azoknak, akik menedékkérő/menekült nőkkel/lányokkal kívánnak
foglalkozni?
Milyen tapasztalatot szerzett vegyes (női-férfi) csapatokkal kapcsolatban,
különösen az újonnan érkezett menekültek esetében?
Ha oktatást szervezne olyan sportvezetőknek, akik menedékkérőkkel,
menekültekkel foglalkoznak, melyek lennének a tanfolyam legfontosabb témái?
Van-e további észrevétele, javaslata? Kimaradt-e valami, amit Ön szerint fontos
lenne megemlíteni, megbeszélni?

Az ülésről hangfelvétel készül. Az elhangzottak írásos összefoglalását Ön emailben meg
fogja kapni. Még 7 EU országban hoznak létre egy-egy fókusz csoportot ugyanezekkel a
kérdésekkel. Az összes fókusz csoport eredményének elemzése 2017 nyarán meg fog jelenni
az ESPIN (European SPort Inclusion Network) weboldalán.
Önt és szervezetét folyamatosan tájékoztatni fogjuk az SWR-el kapcsolatos programjainkról,
és örömmel vennénk, ha csatlakoznának munkánkhoz, például a 2017 szeptemberi European
Week of Sports és a 2018 októberi FARE Action Week Sport Welcomes Refugees
rendezvényekhez.
Kérjük szíves visszajelzését 2017 …..ig
További információval, felvilágosítássalkészséggel állunk rendelkezésére, esetleges
javaslatait is szívesen fogadjuk.
Üdvözlettel

Partenerek a programban:

Fairplay-VIDC (Ausztria) (program vezető) www.fairplay.or.at
FAI – Football Association of Ireland (Írország) www.fai.ie
SJPF- Portuguese Players Union (Portugália) www.sjpf.pt
Camino (Németország) www.camino-werkstatt.de
UISP (Olaszország) www.uisp.it
Liikkukaa (Finnország) www.liikkukaa.org
Mahatma Gandhi EmberiJogiEgyesület (Magyarország) www.gandhi.hu
Faros (Görögország) www.faros.org.gr
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